مرحبا اوقاتنا

الساعة  6تفتح حضانة ستوكستر
الساعة 6و 30يفتح قسم االيكن واالنكن
الساعة 6و 45يفتح قسم الرونن
بعد اليوم المدرسي اي الساعة  13و45جميع االقسام مفتوحة ولغاية الساعة  16و30و و نجمع كل االقسام
بهذا الوقت ونتجمع قبل هذا الوقت عند الحاجة لذلك
الساعة  16و 30تقريبا نجمع جميع االطفال في قسم االنكن ونغلق الساعة  18وحضانة او رياض االطفال
لستوكستر ايضا معنا من الساعة  16و45
الفطور يكون الساعة 7ولغاية  7و30
واذا لم تجدوا معلمين في االقسام هذا يعني اننا في صالة الطعام تستطيعون ترك اطفالكم لنا هناك اي في
صالة الطعام
بين الوجبات نقدمها الساعة  13و 45ولغاية  15وجميع الوجبات تقدم في صالة الطعام
نحن في قسم االنكن نبدا بتجمع الساعة  13و 45وبعدها ناكل بين الوجبات تقريبا الساعة  14و5من المهم
جلب اطفالكم اذا كانو ليس لديهم فريتيدس مكان تقضية وقت الفراغ

الحضور
اذا كان الطفل مريض او في عطلة اولم يحضر الي سبب كان من المهم ابالغنا بذلك وهذا يخص ايضا اذا
يحصل تغير مثال يذهب الطفل وحده الى البيت او مع صديق او ما شابه
اتصلو او ارسلوا رسالة او ميل الننا الناخذ المعلومات من االطفال شفويا

التوصيل من والى المدرسة
من المهم ابالغ المعلمين عند اخذ او ترك الطفل في الفريتيدس
اخبرونا اذا تاخرتم في جلب الطفل لكي يتجب الطفل القلق

الجدول

اعطونا جدول باوقات الحضور واالنصراف اي االوقات التي يكون بها الطفل بالفريتيدس

الفريتيدس مكان تقضية وقت الفراغ لالطفال الذين اولياء امورهم في العمل او بالمدرسة اذا ولى االمر في
البيت او في عطلة يكون الطفل ايضا في عطلة
العطل
في حال العطل المدرسية نود معرفة اذا كان الطفل في عطلة او يحتاج الى رعاية اي فريتيدس
ابلغونا بوقت مناسب لغرض حجز الطعام

مالبس اضافية
يحتاج الطفل الى مالبس اضافية توضع في الرف وكذلك مالبس مطرية واكتبو اسماء اطفالكم عليها

االشاء الثمينة
مثل الهواتف النقالة وغيرها نحن المعلمين غير مسؤلين عنهاواالفضل الترسلوها مع اطفالكم

فعالياتنا
لدينايوميا نشاطات نهيئها لالطفال وحسب االعمار مثال العاب في الداخل والخارج ايام االربعاء نذهب الى
صالة االلعاب ونلعب بين الساعة  15و 16وايام الخميس نخرج خارجا
اتصلو بنا على االرقام ادناه

